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BMC SAVUNMA BU YIL DA DEVLER LİGİNDE!

Uluslararası savunma sanayi haber portalı “DEFENSE NEWS”ın dünyanın en prestijli savunma sanayisi
listesi olarak kabul edilen “DEFENSE NEWS TOP 100” 2020 yılı sonuçları açıklandı. BMC, Dünyanın En
Büyük İlk 100 Savunma Sanayi Firması arasında 89. sırada yer aldı. Adını dünyanın en iyileri arasına
yazdıran BMC’nin bu başarıyı yakalamasında, geçtiğimiz yılarda savunma sanayisinde yapmış olduğu
ARGE çalışmaları ve üretim yatırımları etkili oldu.
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., ticari ve askeri araç üretiminde yarım asrı aşan deneyimi ile
başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler
sunuyor. Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçları, Taktik Tekerlekli Araçları ve Lojistik Destek
Araçlarının yanında 2019 yılında piyasaya sürdüğü Tank Taşıyıcı Aracı, Konteynır Taşıyıcı Araçları, Zırhlı
Pick-up ve pek çok özel savunma aracıyla farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya devam ediyor.
Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim sorumluluğunu da üstlenen BMC, aynı
zamanda Türkiye’nin yerli ve milli motorunu geliştirmek içinde çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler
sunan ve geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına giren BMC Otomotiv Sanayi ve
Ticaret A.Ş. 2020’de de başarısını sürdürdü.
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BMC dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi firması arasında bu yıl da yerini aldı.
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BMC Ailesi, şirketi ve ülkesi adına dünya çapında böyle büyük bir başarıyı arka arkaya 2 yıl elde
etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor ve bu başarısını kalıcı hale getirmek için var gücüyle
çalışıyor.
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BMC Hakkında

Bugün, İzmir Pınarbaşı’ndaki 250 bin metrekarelik alana yayılan modern tesislerinde, pek çok farklı
konfigürasyondaki ticari ve savunma sanayi aracını üretebiliyor. Farklı lokasyonlardaki toplam
3.500’ün üzerinde çalışanı ile dinamik ve güçlü insan kaynağına sahip olan BMC, tasarımdan Ar-Ge’ye,
üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm çözümlerini kendi bünyesinde bulunduruyor.
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BMC, yarım asrı aşan köklü geçmişi, 80 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı, kuruluşundan bu güne kadar
300 bin adeti geçen araç üretimi ile Türkiye’nin önde gelen ticari ve askeri araç üreticilerinden biridir.
7/24 hizmet veren çağrı merkezi, güçlü bayi ağı, yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere 100’e yakın uzman
yetkili servis ve yedek parça noktasıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor.
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1964 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC;
sektöründe ilk dökümhane, ilk dizel motor üretimi, ilk çıraklık eğitim merkezi, ilk turbo motorlu araç,
ilk yerli hafif ticari araç, ilk çevreye duyarlı doğal gazlı otobüs, ilk tam alçak tabanlı otobüs, ilk yerli
üretim taktik tekerlekli zırhlı araç üretimleriyle pek çok ilki gerçekleştirdi.

